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Iberpotash demana continuar
l'activitat minera a Sallent fins que
s'acabi la rampa de Cabanasses
Es tracta d'una de les al·legacions que l'empresa ha presentat al PDU de la
mineria amb l'objectiu de trobar "solucions transitòries consensuades i viables"

Runam del Cogulló | Jordi Badia

El grup ICL Iberia - l'empresa matriu d'Iberpotash- ha posat de manifest la necessitat de
continuar amb l'activitat a Sallent fins que estigui totalment acabada la rampa minera de
Cabanasses i l'ampliació de la mina a Súria. Una sentència obliga l'empresa a deixar d'abocar els
residus salins al Cogulló de Sallent el 30 de juny de 2017, però amb les solucions que planteja el
PDU de la mineria del Bages l'empresa no ho veu viable des del punt de vista logístic i ambiental.
Per això, l'empresa ha anunciat que, entre les al·legacions que ha presentat al PDU s'hi troba la
de "trobar solucions transitòries consensuades i viables amb les diferents administracions" per
continuar l'activitat a Sallent. D'altra banda, ICL Iberia s'ha reunit aquest dijous amb els comitès
d'empresa de Súria i Sallent i amb els sindicats UGT, CCOO, CGT i USOC per "presentar-los
els eixos de treball que vol seguir la companyia per garantir l'activitat industrial al Bages", segons
ha informat a través d'un comunicat.
Els comitès d'empresa d'Iberpotash de Sallent i Súria van advertir fa unes setmanes que temien
pels 5.000 llocs de treball directes i indirectes que depenen del centre de producció de Sallent
davant de la sentència que obliga a l'empresa a deixar d'abocar els residus salins al Cogulló de
Sallent a partir del 30 de juny d'aquest mateix any.
L'empresa ha exposat aquest dijous als treballadors les al·legacions que ha presentat al Pla
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Director Urbanístic (PDU) de la Mineria així com "la ferma voluntat de realitzar un tancament
endreçat de l'activitat a Sallent i un trasllat a Súria que no posi en risc els llocs de treball".
En les al·legacions presentades, el grup ICL Iberia planteja la necessitat de trobar solucions
"transitòries consensuades i viables" amb les diferents administracions "per continuar amb
l'activitat a Sallent fins que estigui totalment acabada la rampa minera a Súria i l'ampliació de la
mina de Cabanasses".
L'empresa considera que les tres opcions (de les 11 previstes inicialment) amb què s'ha quedat
el document després de l'aprovació inicial no són viables perquè l'empresa deixi d'abocar a partir
del 30 de juny. Les solucions que proposa el PDU són: reduir la producció, abocar al col·lector de
salmorres tenint en compte que té una capacitat de 200.000 tones anuals, o transportar la sal en
camions fins a Abrera o Sant Joan Despí perquè, a partir d'aquí, el col·lector de salmorres ja està
renovat i permetria evacuar la sal diluïda al mar.
D'altra banda, en les al·legacions presentades, ICL també planteja que la construcció de la
segona planta de sal 'vacuum' s'hauria de fer dins de les instal·lacions actuals de l'empresa a
Súria i no al Polígon de la Pobla Sud. Per l'empresa, "el principi urbanístic del desenvolupament
sostenible diu que primer s'ha d'esgotar urbanísticament tot el terreny disponible per fer un
consum racional del sòl".
Tot i això, l'empresa veu amb bons ulls la reserva de sòl al sector de la Pobla Sud, situat al sud de
la carretera C-55, per futures ampliacions o projectes que es vulguin desenvolupar.
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